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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Περίληψη της πρότασης της Επιτροπής

Η οδηγία 2000/25/ΕΚ καθορίζει τις ανώτατες εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα (CO), 
υδρογονανθράκων (HC), οξειδίων του αζώτου (NOx) και σωματιδίων (PM) από κινητήρες 
ντίζελ που είναι εγκατεστημένοι σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και έχει 
ευθυγραμμιστεί πλήρως με την οδηγία 97/68/ΕΚ για τα μη οδικά κινητά μηχανήματα.

Τα ισχύοντα σήμερα όρια (Στάδιο III A) αντικαθίστανται από τα πιο αυστηρά όρια του 
Σταδίου III B, σταδιακά από 1ης Ιανουαρίου 2011.

Σύστημα ευελιξίας
Η οδηγία 2005/13/EΚ εισήγαγε το αποκαλούμενο σύστημα ευελιξίας για τη διευκόλυνση της 
μετάβασης από τα διάφορα στάδια εκπομπών. Το σύστημα ευελιξίας παρέχει στους 
κατασκευαστές ελκυστήρων τη δυνατότητα να διαθέτουν στην αγορά, κατά την περίοδο 
μεταξύ δύο διαδοχικών σταδίων οριακών τιμών εκπομπών καυσαερίων, περιορισμένο αριθμό 
ελκυστήρων που είναι εξοπλισμένοι με κινητήρες οι οποίοι εξακολουθούν να 
συμμορφώνονται με τα όρια εκπομπών καυσαερίων του προηγούμενου σταδίου. Ένας 
κατασκευαστής ελκυστήρων δικαιούται να διαθέσει στην αγορά είτε (1) για κάθε κατηγορία 
ισχύος κινητήρα περιορισμένο αριθμό ελκυστήρων που δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων 
πωλήσεων του κατασκευαστή, είτε (2) καθορισμένο αριθμό ελκυστήρων. Η δεύτερη επιλογή 
αποσκοπεί στο να αξιοποιηθεί από μικρότερες επιχειρήσεις που παράγουν μικρότερο αριθμό 
ελκυστήρων.

Οικονομικές πτυχές 
Κατ’ αναλογία με την κατάσταση των κατασκευαστών μη οδικών κινητών μηχανημάτων, η 
τεχνολογική πρόκληση για τους κατασκευαστές ελκυστήρων έγκειται στο ότι η επόμενη 
γενιά κινητήρων πρέπει να επιτύχει μειώσεις εκπομπών σωματιδίων και οξειδίων του αζώτου 
αντίστοιχων με αυτές που απαιτούνται και προωθούνται για τους οδικούς κινητήρες και τα 
οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία κ.λπ.).

Στην ΕΕ υπάρχουν περίπου 40 κατασκευαστές ελκυστήρων οι οποίοι παράγουν μεγάλη 
ποικιλία ελκυστήρων που πρέπει να συμμορφώνονται με τα όρια εκπομπών που ορίζει η 
οδηγία, ενώ οι κινητήρες παράγονται μόνο από ελάχιστες μεγάλες εταιρείες (περίπου 10 
κατασκευαστές στην ΕΕ και 20 εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο). Η προσαρμογή των 
οχημάτων μπορεί να επιτευχθεί από τους κατασκευαστές ελκυστήρων μόνο μετά την 
ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του κινητήρα, καθόσον η διαδικασία επανασχεδιασμού δεν 
μπορεί να γίνει εκ παραλλήλου (εκτός από την περίπτωση των κατασκευαστών ελκυστήρων 
που παράγουν τους δικούς τους κινητήρες).

Ανταγωνιστικότητα
Σε παγκόσμιο επίπεδο, μόνο η ΕΕ, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και σε μικρότερο βαθμό η Ιαπωνία, 
έχουν παρεμφερείς φιλοδοξίες όσον αφορά τη νομοθεσία περί εκπομπών κινητήρων για τα μη 
οδικά κινητά μηχανήματα και τους ελκυστήρες. Σε άλλες σημαντικές γεωγραφικές περιοχές
όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία η Λατινική Αμερική, οι απαιτήσεις αυτές δεν υφίστανται ή
υπολείπονται πολλά στάδια. Η βασική γεωγραφική αγορά είναι η υπερατλαντική η οποία 
φιλοξενεί τους κυριότερους κατασκευαστές κινητήρων και ελκυστήρων, αλλά και τους 



PE456.855v02-00 4/5 PA\855327EL.doc

EL

κυριότερους πελάτες.

Περιβαλλοντικές πτυχές
Οι κυριότεροι ρύποι που προέρχονται από τον τομέα αυτό και αφορούν τη συνολική 
ατμοσφαιρική ρύπανση είναι οι εκπομπές σωματιδίων και οξειδίων του αζώτου. Σύμφωνα με 
την αξιολόγηση των επιπτώσεων που διενήργησε η Επιτροπή εκτιμάται ότι οι εκπομπές 
ΡΜ10 από τον κλάδο των μη οδικών κινητών μηχανημάτων (NRMM) για την EΕ27
ανέρχεται στο 7% σε σύγκριση με το 13% των οδικών μεταφορών. Το 2005, η συμβολή των 
ελκυστήρων στις συνολικές εκπομπές PM στον κλάδο των μη οδικών κινητών μηχανημάτων 
ανήλθε στο 43%, ή 57 kt ετησίως για την EΕ15.

Όσον αφορά τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου, ο τομέας των μη οδικών κινητών 
μηχανημάτων ευθύνεται για το 16% του συνόλου των εκπομπών οξειδίων του αζώτου στην 
ΕΕ27, ο εν λόγω ο τομέας των οδικών μεταφορών συμβάλλει κατά 42% στις συνολικές 
εκπομπές οξειδίων του αζώτου. Το 2005, η συμβολή των ελκυστήρων στις συνολικές 
εκπομπές οξειδίων του αζώτου στον κλάδο των μη οδικών κινητών μηχανημάτων ανήλθε στο 
36%, ή 539 kt ετησίως για την EΕ15.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, η εκτιμώμενη επίπτωση ενός διευρυμένου σχεδίου 
ευελιξίας (50% σε σύγκριση με το υφιστάμενο 20%) ανέρχεται σε 0,3% των συνολικών 
εκπομπών (τόσο των σωματιδίων όσο και των οξειδίων του αζώτου) για το σύνολο των 
χρησιμοποιούμενων μη οδικών κινητών μηχανημάτων, κατά το πρώτο έτος.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει:
1) αύξηση του ποσοστού του αριθμού των κινητήρων που διατίθενται στην αγορά στο 

πλαίσιο του σχεδίου ευελιξίας για κάθε κατηγορία κινητήρα από 20% ως 50% των 
ετήσιων πωλήσεων εξοπλισμού των κατασκευαστών ελκυστήρων, ή

2) ως εναλλακτική επιλογή, προσαρμογή του μέγιστου αριθμού των κινητήρων που μπορούν 
να διατεθούν στην αγορά στο πλαίσιο του σχεδίου ευελιξίας.

3) Τα μέτρα αυτά λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Η άποψη της εισηγήτριας
Η εισηγήτρια πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί τόσο η ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας όσο και η περιβαλλοντική προστασία, ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί η οικονομική ανάπτυξη της βιομηχανίας των ελκυστήρων και, ταυτόχρονα, να 
περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι ενδεχόμενες αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που απορρέουν από την μεταγενέστερη αντικατάσταση καθορισμένου αριθμού 
υφιστάμενων κινητήρων που δεν συμμορφώνονται ακόμη στα νέα αυστηρότερα όρια περί 
εκπομπών.

Δημιουργεί ερωτήματα το γεγονός ότι η ομάδα των κατασκευαστών ελκυστήρων αφαιρέθηκε 
από πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 97/68/EΚ για τις εκπομπές των μη οδικών κινητών 
μηχανημάτων και αντιμετωπίστηκε χωριστά με τη λύση που προτείνεται για τους ελκυστήρες 
η οποία, σύμφωνα με την Επιτροπή, ευθυγραμμίζεται πλήρως με την οδηγία 97/68/EΚ. Η 
εισηγήτρια επιθυμεί να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες με βάση μελέτες που έχουν 
διενεργηθεί χωριστά για τους κατασκευαστές ελκυστήρων, αντί να βασιστεί αποκλειστικά 
στα στοιχεία που απορρέουν από την αξιολόγηση που έχει διενεργηθεί για τον κλάδο των μη 
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οδικών κινητών μηχανημάτων συνολικά, και θα επιθυμούσε να υπάρξουν περισσότερες 
ανεξάρτητες έρευνες και μελέτες εργασίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενδελεχής 
αξιολόγηση, τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και, κυρίως, των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων 
των προτεινόμενων αλλαγών.

Ταυτόχρονα, η εισηγήτρια επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι, λόγω των καθυστερήσεων που 
σημειώθηκαν στο προπαρασκευαστικό έργο, η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση σε μια εποχή 
όπου σταδιακά εισάγονται νέα, αυστηρότερα όρια εκπομπών. Αυτό περιορίζει ως ένα βαθμό 
την αξία της πρότασης. Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια πιστεύει ότι πρέπει να εστιάσουμε σε 
μια πιο συνολική αναθεώρηση της οδηγίας 97/68/EΚ που πρέπει να υποβάλει η Επιτροπή 
αργότερα φέτος.

Επίσης, η εισηγήτρια παραδέχεται ειδικώς την ανάγκη των εν λόγω διατάξεων περί ευελιξίας 
για τους μικρομεσαίους κατασκευαστές, προκειμένου να περιοριστεί το κόστος 
συμμόρφωσης στις νέες προδιαγραφές. Αφετέρου, υπάρχουν και κατασκευαστές που έχουν 
ήδη επενδύσει σε έρευνα και ανάπτυξη και η πρόταση δεν πρέπει να περιορίσει την 
ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά.

Παρά ορισμένες ανησυχίες, η εισηγήτρια τείνει να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής. 

******

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η εισηγήτρια συνιστά να κληθεί η Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ως αρμόδια επί της ουσίας 
επιτροπή, να προτείνει την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, να προτείνει την 
έγκριση της πρότασης της Επιτροπής.


